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OŚWIADCZENIE 
 

 
Oświadczam, że ja niżej podpisany/a .......................................................................................... 

 (nazwisko i imię) 

legitymujący/a się dowodem osobistym ..................................................................................... 

(seria i numer dowodu) 

zamieszkały/a ............................................................................................................................... 

       (adres zamieszkania) 

Oświadczam, że: 

1. Daję rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi. 

2. Nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza 

rodzicielska nie została mi zawieszona ani ograniczona. 

3. Nie zostałem/am zobowiązany/a do wypełniania obowiązku alimentacyjnego*/ 

wypełniam obowiązek alimentacyjny* (w przypadku, gdy taki obowiązek został 

nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego 

przez sąd), 

4. Nie byłem/am karany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

5. Nie figuruję w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji 

prowadzonego przez Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy. Jednocześnie 

oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu 

do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w 

każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

Podstawa prawna: 

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

- Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 

 

 

 ……………………., dnia .........................           ....................................................................... 

     (miejscowość)                        (czytelny podpis) 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Podstawa prawna: art.18 pkt 1, 2 i 3, 4 art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o 

opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235). 


